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 .1مقدمه

از آنجاکه ،هدف نهایی هر مدیری باید حداکثر ردن ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت باشد؛
بنابراین ،باید معیارهایی جهت سنجش این امر که آیا مدیران شرکت واقعا در راستای منافع شرکت
گام برداشته و در پی افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هستند یا خیر؟ وجود داشته باشد.

1

یکی از راههای سنجش عملکرد مدیران ،بررسی بهرهوری سرمایه شرکت است که با معیار 𝐶𝐼𝑂𝑅
سنجیده میشود و به مفهوم میزان توانایی مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه بهعنوان یکی از منابع
مهم و محدود شرکت است.
در دنیای مالی ،امروزه مفهوم سهام ارزشی و رشدی بهعنوان یکی از راهبردهای مهم
سرمایهگذاری کاربرد دارد .مفهوم ارزشی و رشدیبودن یک سهم بر اساس نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازاری سهم تعیین میشود (𝑀 .)𝐵⁄شرکتهایی که نسبت 𝑀 𝐵⁄باالیی دارند بهعنوان
شرکتهای ارزشی و شرکتهایی که نسبت 𝑀 𝐵⁄پایین دارند بهعنوان شرکتهای رشدی در نظر
گرفته میشوند []10؛ بنابراین ،دو راهبرد رشدی و ارزشی حاصل میشود که اگر سبد سرمایهگذاری را
متشکل از سهام شرکتهایی با نسبت 𝑀 𝐵⁄باال باشد ،راهبرد ارزشی و اگر سبد سرمایهگذاری از
سهام شرکتهای با نسبت 𝑀 𝐵⁄پایین تشکیل شود ،راهبرد رشدی انتخاب میشود .معیار ارزش
یعنی نسبت 𝑀 𝐵⁄در مدل رگرسیونی  3عاملی فاما و فرنچ نیز با عنوان  HMLموجود میباشد []9
که معناداری آن در توضیحدهندگی بازدهی مورد انتظار سهام بارها توسط مطالعات مختلفی به تائید
2
رسیده است؛ اما ،در این پژوهش از معیار جدیدتری به نام CTEVاستفاده میشود که تفاوت آن
نسبت به معیار 𝑀 𝐵⁄که فقط ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایه مالکانه را مدنظر قرار میدهد این
است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایه سرمایهگذاریشده را مدنظر قرار میدهد.
شرکتهای رشدی بهدلیل نرخ رشد باال در میزان فروش و سودآوری نسبت 𝑀 𝐵⁄پایینی دارند.
بنابراین ،انتظار میرود که شرکتهای رشدی از منابع موجود خود بهنحو بهتری استفاده کنند .نسبت
𝑀 𝐵⁄باال میتواند بعضا به این مفهوم باشد که سهام در بازار ارزان قیمتگذاری شده است و
پایینبودن نسبت 𝑀 𝐵⁄به این مفهوم باشد که سهام گران قیمتگذاری شده است [ ]5و این مفهوم
میتواند بهعنوان یک عامل در تشکیل سبدهای سرمایهگذاری با راهبرد ارزشی یا سبد سرمایهگذاری
با راهبرد رشدی توسط سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد.

1. Return On Invested Capital
2. Capital To Enterprise Value
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فاما و فرنچ ( ،)2007تغییر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتها را مورد توجه قرار دادند و
از این پدیده بهعنوان «کوچ» یاد کردند .اگر در نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتی تغییری
حاصل شود ،عوامل معیار  CTEVتغییر میکند که این تغییر میتواند با بهرهوری سرمایه در ارتباط
باشد .پژوهشهای زیادی در زمینه رابطه بازدهی سهام شرکتها با معیار رشدی و ارزشیبودن آنها و
همچنین ،در زمینه رابطه بین بازدهی سهام و بهرهوری سرمایه انجام شده است؛ ولی در منابع فارسی
پژوهشی بهصراحت به رابطه ارزشی و رشدیبودن شرکتها و میزان بهرهوری آنها نپرداخته است؛ لذا
این پژوهش ،در پی رابطه بین راهبرد کوچ ارزشی-رشدی شرکت با میزان بهرهوری آن است که در
صورت وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر ،سرمایهگذاران میتوانند در راهبرد خود نسبت به تشکیل
سبد سرمایهگذاری رشدی یا سبد سرمایهگذاری ارزشی به این مهم نیز توجه داشته باشند.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

1

2

کولر و همکاران ( ،)2005تفاوتهای معیار 𝐶𝐼𝑂𝑅 را با نسبتهای 𝐸𝑂𝑅 و 𝐴𝑂𝑅 بیان کرده و
معیار 𝐶𝐼𝑂𝑅 را معیار مناسبتری در اندازهگیری عملکرد اصلی شرکت میدانند؛ چراکه تاثیر
فعالیت های غیرعملیاتی و روش تامین مالی که از عوامل انحراف در شناخت صحیح عملکرد اصلی
شرکت میباشند را در نظر نمیگیرند .آنها بیان میدارند که 𝐶𝐼𝑂𝑅 صرفا بر عملکرد عملیاتی شرکت
تمرکز میکند؛ لذا ،شاخص مناسبتری برای بهرهوری سرمایه در جهت شناخت ارزش ذاتی شرکت
است [.]12
داویس و مادسن ( ،)2008در پژوهش خود به بررسی رابطه شاخصهای بهرهوری با بازده سهام
پرداخته اند .مطالعه آنها شامل  80سال اطالعات  11کشور توسعهیافته صنعتی میباشد .بر اساس این
پژوهش ،میان شاخصهای بهرهوری در تبیین بازده سهام تفاوت زیادی وجود دارد و از میان این
شاخصها ،بهرهوری سرمایه قدرت باالتری در تبیین بازده سهام دارد [.]6
بنابراین ،در این پژوهش نیز برای اندازهگیری میزان بهرهوری سرمایه از معیار 𝐶𝐼𝑂𝑅 استفاده
شده است.
جوربنیان و همکاران ( ،)1393بهبررسی رابطه بهرهوری سرمایه با رشد سود خالص و رشد سود
تقسیمی هر سهم پرداختند [ .]4آنها پژوهش خود را بر  125شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران در دوره زمانی  1392-1388انجام دادند و نتایج حاکی از این بود که بین بهرهوری سرمایه و
1. Return On Equity
2. Return On Asset

220

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  26ـ تابستان 1395

رشد سود خالص ارتباط مثبت و معنادار و بین بهرهوری سرمایه و رشد سود تقسیمی نیز ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد.
تهرانی و خجسته ( ،)1387رابطه بین بهرهوری سرمایه و تاثیر آن بر راهبردهای سرمایهگذاری
ارزشی و رشدی را بررسی کردند .آنها در پژوهش خود بیان میکنند :دوره مورد مطالعه ،سالهای
 1376تا  1386و نمونه انتخابی از میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج آزمون فرضیهها ،وجود رابطه بین بهرهوری سرمایه و بازده آتی سهام در دو حالت کلی و
کنترلشده و نیز تاثیر قابلتوجه این رابطه بر ارتقای بازده حاصل از هر دو راهبرد ارزشی و رشدی را
تائید میکند [.]3
اعتمادی و همکاران ( ،)1388در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین بهرهوری نیروی انسانی و
ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران» 112 ،شرکت را در بازه زمانی  1380تا 1384
بهعنوان نمونه در نظر گرفتند و نشان دادند که بین بهرهوری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [.]1
با توجه به شواهد ذکرشده ،کسب بازده بیشتر برای شرکتهای بهرهورتر در پژوهشهای مختلف
تایید قرار شده است.
فاما و فرنچ ( ،)1993مدلی  3عاملی با عاملهای  )1صرف ریسک بازار )2 ،صرف ریسک اندازه و
 )3صرف ریسک ارزش را ارائه کردند [ .]8آنها در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که
عاملهای اندازه و ارزش نیز از ریسکهای درماندگی شرکت محسوب شده و سهامداران باید این
ریسکها را نیز در محاسبه بازده مورد انتظار خود لحاظ کنند .عامل اندازه ،عبارت است از بازده
شرکتهای کوچک منهای بازده شرکتهای بزرگ .در نظریه مدیریت جدید ،نظریههای مختلفی در
مورد کوچکسازی 1مطرح شده است .طبق این نظریهها ،کوچکسازی زمانی مورد نیاز است که
شرکت به مرحله بلوغ خود رسیده و بروکراسی اداری و کاهش کنترل مناسب بر تمام اعضا ،باعث
میشود تا بهرهوری سازمان کاهش پیدا کرده و به رشد کمتری نسبت به مراحل قبلی در چرخه حیات
خود ،دست یابد []7؛ لذا ،به شرکتهای در مرحله بلوغ توصیه میشود تا با کوچکسازی ،چابکی
سابق شرکت را احیا سازند؛ چراکه شرکتهای چابکتر قدرت انعطافپذیری بیشتری نسبت به عوامل
محیطی داشته و میتوانند از منابع موجود بهنحو بهینهتری استفاده کنند و متعاقبا بهرهوری سرمایه
بهتری داشته باشند .عامل دیگر در مدل  3عاملی فاما و فرنچ عامل ارزش است ،فاما و فرنچ مطرح
1. Down sizing
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میکنند که شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال ،نسبت به شرکتهای با نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار پایین ،دارای ریسک کمتری بوده و متعاقبا باید بازده مورد انتظار کمتری
را نیز در پی داشته باشند .آنها از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت بهعنوان «عامل ارزش»
یاد کرده و وجود رابطه معنادار منفی بازده مورد انتظار شرکت را با عامل ارزش ،در مدل  3عاملی خود
به تائید میرسانند .این پژوهش بر عامل سوم مدل فاما و فرنچ معطوف شده و به جای بررسی رابطه
آن با بازده سهام ،به بررسی رابطه آن با بهرهوری سرمایه پرداخته میشود.
کوچ ارزشی -رشدی به تغییر موقعیت یک سهم از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی اشاره دارد
که در این پژوهش بهجای استفاده از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (𝑀 )𝐵⁄بهعنوان «عامل کوچ
ارزشی -رشدی» ،از معیار 𝑉𝐸𝑇𝐶 استفاده شده است .مطالعات فراوانی در رابطه با راهبرد ارزشی و
رشدی صورت گرفته است ،برای نمونه:
تهرانی ،خان احمدی ( ،)1389در مقاله ای با عنوان "راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس
کوچ ارزشی-رشدی در بورس اوراق بهادار تهران" تائید کردند که می توان از کوچ ارزشی-رشدی
سهام شرکت ها برای بهبود عملکرد پرتفوی بهره گرفت [ .]2آنها پس از ارائه راهبرد سرمایهگذاری
بر اساس کوچ ارزشی-رشدی سهام ،با استفاده از تحلیل عاملی ،ارتباط متغیرهای محاسبهشده بر
اساس صورتهای مالی را با بازدهی شرکتهای تشکیلدهنده پرتفوی سرمایهگذاری بررسی کردند و
بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز مشخص کردند که میزان نسبت سرمایه عملیاتی به حقوق صاحبان
سهام با بازدهی پرتفوی شکل گرفته بر اساس راهبرد سرمایهگذاری ،رابطه مستقیم دارد.
در مطالعه انجامگرفته توسط پیرجتا و پوتنن ( ،)2007ضمن مطالعه پدیده «کوچ» ،عنوان میشود
که احتمال حرکت از حالت ارزشی به رشدی برای سهام با نسبتهای  ROICو  ROEباالتر و در
نتیجه کسب بازدهی باالتر ،بیشتر است [.]13
در راستای هدف اصلی این پژوهش پژوهشگرانی از جمله پتکوا و ژانگ ( ،)2005در پژوهش خود
بیان کردهاند که شرکتهای ارزشی نسبت به شرکتهای رشدی دارای بهرهوری کمتری هستند
[ .]14این مفهوم توسط فاما و فرنچ ( ،)2006نیز مطرح و تایید شده است [ .]11همچنین ،پیرجتا و
پوتنن ( ،)2007نیز این مطلب را گزارش دادهاند [.]15
بنابراین ،ضرورت توجه به عامل بهرهوری ،بهویژه بهرهوری سرمایه و تاثیر آن در تدوین راهبرد
پورتفوهای ارزشی و رشدی بهخوبی مشهود است.
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بهرهوری سرمایه سرمایهگذاریشده (𝑪𝑰𝑶𝑹) .عبارت است از :نسبت سود عملیاتی تقسیم بر
ارزش دفتری بدهیها و حقوق صاحبان سهام منهای مجموع سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و مانده
نقد پایان سال مالی.
تفاوت این معیار نسبت به بازده حقوق صاحبان سهام در این است که در بازده حقوق صاحبان
سهام ،درجه اهرمیبودن شرکت و بهعبارت دیگر ،روش تامین مالی شرکت مد نظر قرار میگیرد؛ اما
در معیار 𝐶𝐼𝑂𝑅 تغییرات ناشی از روشهای تامین مالی حذف شده و بهدرستی به اندازهگیری توان
مدیریت شرکت در استفاده بهینه از داراییهای سرمایهگذاریشده میپردازد .در واقع ،نسبت بازده
حقوق صاحبان سهام بیان میدارد که سهامدار چقدر بازدهی داشته است؛ در حالیکه نسبت 𝐶𝐼𝑂𝑅
بیان میدارد که شرکت از سرمایهگذاریهایش چقدر بازدهی کسب کرده است.
بنابراین بر اساس توضیحات فوق ،برتری نسبت 𝐶𝐼𝑂𝑅 در مقابل نسبت بازده حقوق صاحبان
سهام به وضوح مشخص است.
برتری نسبت 𝐶𝐼𝑂𝑅 نسبت به بازدهی داراییها نیز این است که در 𝐶𝐼𝑂𝑅 میزان سرمایه
سرمایهگذاریشده شرکت مد نظر است؛ اما ،در نسبت بازدهی داراییها ،کل دارایی لحاظ میشود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایه سرمایهگذاریشده (𝑽𝑬𝑻𝑪) .عبارت است از:
نسبت ارزش دفتری کل داراییها منهای سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و مانده نقد پایان سال مالی
تقسیم بر مجموع ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام و ارزش بدهیها منهای مانده نقد پایان سال
مالی.
معیار 𝑉𝐸𝑇𝐶 بهشدت مشابه با نسبت  𝐵⁄در تعیین رشدی و ارزشیبودن سهم میباشد𝐵⁄ .
𝑀
𝑀
صرفا ارزش سرمایه مالکانه را مورد نظر قرار میدهد؛ در حالیکه 𝑉𝐸𝑇𝐶 ارزش سرمایه
سرمایهگذاریشده را در نظر میگیرد.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نوع پیمایشی است؛ چراکه در پی کشف واقعیتهای موجود یا آنچه که هست،
انجام شده است .به عبارت دیگر ،این روش پژوهش بهمنظور توصیف یک جامعه پژوهشی ،در زمینه
توزیع یک پدیده معین انجام میشود .بههمین دلیل ،پژوهشگر در مورد علت وجودی توزیع بحث
نمیکند؛ بلکه ،تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش پرداخته و آن را توصیف میکند.
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پژوهشهای پیمایشی را میتوان به  3دسته تقسیم کرد )1 :پژوهشهای پیمایشی مقطعی)2 ،1
پژوهشهای پیمایشی طولی 2و  )3پژوهشهای پیمایشی طولی-مقطعی .3در پژوهشهای پیمایشی
مقطعی ،زمان را ثابت فرض کرده و تعداد مشخصی بنگاه در یک زمان مشخص بررسی میشود؛
بهعبارتی ،بنگاه متغیر و زمان ثابت است .در پژوهشهای پیمایشی طولی ،یک بنگاه در طول زمان
بررسی میشود؛ بهعبارتی ،زمان را متغیر در نظر گرفته و بنگاه ثابت است؛ اما در پژوهشهای
پیمایشی طولی-مقطعی ،تعداد مشخصی بنگاه در طول زمان بررسی میشوند؛ بهعبارتی ،هم زمان و
هم بنگاه متغیر در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش ،از روش پژوهشهای پیمایشی مقطعی دو مرحلهای فاما و مکبث استفاده شده
است .در این روش ،در پایان هر سال برای شرکتهای انتخابی یک رگرسیون مقطعی اجرا شده و در
خاتمه از برآیند تمام سالها نتیجهگیری میشود.
جامعه آماری شامل شرکتهایی است که در بازه زمانی  1388تا  1393حداقل یک بار جزء 50
شرکت فعالتر ارائهشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بودهاند .در این راستا ،شرکتهایی
که پایان سال مالی آنها  29اسفند نبود از نمونهها حذف شدند که در نهایت به  80شرکت در هر سال
بسنده شد.
از آنجاکه ،هدف این پژوهش بررسی رابطه کوچ ارزشی-رشدی و میزان بهرهوری سرمایه است
آزمون فرضیه زیر مطرح است:
کوچ ارزشی-رشدی با بهرهوری سرمایه رابطه مثبت و معنادار دارد.
داده های الزم برای انجام پژوهش از طریق مراجعه حضوری به کتابخانه سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران و استفاده از نرمافزار رهاورد نوین حاصل شد ،پس از انتخاب شرکتها با استفاده از
نرمافزار  Excelمعیار بهرهوری سرمایه و شاخص ارزشی و رشدیبودن شرکتها محاسبه شد .در
نهایت از دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  Eviewsدر پایان هر سال رگرسیون گرفته شد.
در این پژوهش در پایان هر سال مدل زیر اجرا شد:

و در خاتمه برای تفسیر نتایج از میانگین 𝑡𝛽 ها استفاده میشود.

𝑡𝜀 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 = 𝑐 + 𝛽𝑡 𝐶𝑇𝐸𝑉𝑡 +

1. cross sectional
2. time series
3. panel

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  26ـ تابستان 1395

224

 .4تحلیل یافتهها

از آنجاکه در این پژوهش از روش رگرسیونی فاما و مکبث استفاده شده است ،نتایج رگرسیونی هر
سال به تفکیک از سال  88تا  93ارائه میشود.
نتایج سال 1388
خروجی نرم افزار  Eviewsبرای سال 88

با توجه به نتایج خروجی نرمافزار 𝑠𝑤𝑒𝑖𝑣𝐸 در سال  88مشخص است که ضریب 𝛽 مدل معنادار
بوده (چراکه احتمال صفربودن ضریب 𝛽 با توجه به ستون آخر برابر با  0/0003است) .در خروجی باال
موارد ارائهشده در جدول زیر اهمیت باالیی دارد که به بررسی آن پرداخته میشود.
جدول ( .1سال )88
عوامل

مقدار

معناداری ()p-value

0/0003

ضریب b

-0/14
2

ضریب توضیحدهندگی 𝑅
آماره دوربین واتسون

0/158
2/05
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جدول  1نشان میدهد که ضریب کوچ ارزشی-رشدی معنادار بوده ،پدیده خود همبستگی وجود
ندارد؛ اما میزان توضیحدهندگی مدل پایین است.
نتایج سال 1389
خروجی نرمافزار  Eviewsبرای سال 89

جدول ( .2سال)89
عوامل

مقدار

معناداری()p-value

0/0000

ضریب b

2

ضریب توضیح دهندگی 𝑅
آماره ی دوربین واتسون

-0/27
0/367
1/99

با توجه به مقادیر ارائهشده در جدول  2در سال  89باز هم ضریب کوچ ارزشی -رشدی معنادار
بوده ،پدیده خودهمبستگی وجود ندارد و میزان توضیحدهندگی تغییرات بهرهوری سرمایه توسط کوچ
ارزشی-رشدی برابر با  %36است.
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نتایج سال 1390
خروجی نرمافزار  Eviewsبرای سال 90

جدول ( .3سال)90
عوامل

مقدار

معناداری ()p-value
ضریب b

0/0000
-0/32

ضریب توضیحدهندگی 𝑅2
آماره دوربین واتسون

0/39
2/09

با توجه به خروجی نرمافزار و موارد مهم ارائهشده در جدول  3مشخص است که ضریب کوچ
ارزشی-رشدی در سال  90نیز معنادار بوده ،مدل دارای خودهمبستگی نمیباشد و میزان
توضیحدهندگی تغییرات بهرهوری سرمایه توسط کوچ ارزشی-رشدی برابر با  %39است.
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نتایج سال 1391
خروجی نرمافزار  Eviewsبرای سال91

جدول ( .4سال)91
عوامل

مقدار

معناداری ()p-value

0/0000

ضریب b

2

ضریب توضیحدهندگی 𝑅
آماره دوربین واتسون

-0/26
0/29
2/06

جدول  4نشان میدهد که در سال  1391نیز ضریب کوچ ارزشی-رشدی معنادار بوده ،پدیده
خودهمبستگی وجود ندارد و میزان توضیحدهندگی تغییرات بهرهوری سرمایه توسط کوچ ارزشی-
رشدی برابر با  %29است.
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نتایج سال 1392
خروجی نرمافزار  Eviewsبرای سال92

جدول ( .5سال )92
عوامل

مقدار

معناداری ()p-value

0/0000

ضریب b

2

ضریب توضیحدهندگی 𝑅
آماره دوربین واتسون

-0/55
0/59
2/21

جدول  5نیز حاکی از این است که ضریب کوچ ارزشی-رشدی در سال  92معنادار بوده ،پدیده
خودهمبستگی وجود ندارد و میزان توضیحدهندگی بهرهوری سرمایه توسط کوچ ارزشی-رشدی برابر
با  %59است.
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نتایج سال 1393
خروجی نرمافزار  Eviewsبرای سال93

جدول ( .6سال)93
عوامل

مقدار

معناداری ()p-value

0/0000

ضریب b
ضریب توضیحدهندگی 𝑅2
آماره دوربین واتسون

-0/33
0/41
2/32

جدول  6نشان میدهد که ضریب کوچ ارزشی-رشدی در مدل رگرسیون معنادار بوده ،پدیده
خودهمبستگی وجود ندارد و کوچ ارزشی-رشدی حدود  %41از تغییرات بهرهوری سرمایه را توضیح
میدهد.
نتیجه کلی .با توجه به نتایج جزئی هر سال ،در کل میتوان نتیجه گرفت که مدل اجراشده دچار
خودهمبستگی نبوده و در تمام سالها ،ضریب 𝛽 مربوط به کوچ ارزشی-رشدی معنادار میباشد و
فرضیه صفر تایید نمیشود .به بیان دیگر ،دالیل کافی برای رد فرضیه پژوهش وجود ندارد ،یعنی بین
کوچ ارزشی-رشدی و میزان بهرهوری سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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در خصوص تفسیر ضریب 𝛽 کوچ ارزشی-رشدی باید گفت که بهطور متوسط ،کوچ ارزشی-
رشدی بر بهرهوری سرمایه 𝛽 ،ای معادل  -0/31داشته و چون کوچ ارزشی-رشدی بهصورت «تغییر
موقعیت یک سهم از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی» تعریف شده است ،برای تفسیر نتایج و
بررسی فرضیه پژوهش باید ضریب 𝛽 در یک منفی ضرب شود؛ بنابرین ،تفسیر اینگونه خواهد بود
که اگر شرکتها ،موقعیت خود را یک واحد از ارزشیبودن به رشدیبودن تغییر دهند یا بهعبارتی ،به
میزان یک واحد کوچ ارزشی-رشدی انجام دهند ،میزان بهرهوری سرمایه آنها  0/31واحد بیشتر
خواهد شد .عرض از مبدا مدل نیز بهطور متوسط  0/4میباشد.
بنابراین ،در کل رابطه زیر بین بهرهوری سرمایه و شاخص ارزشی-رشدیبودن شرکتها بهدست
میآید:
𝑡𝜀 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 = 0/4 − 0/31𝐶𝑇𝐸𝑉𝑡 +

همچنین ،در مورد  𝑅 2نیز میتوان گفت که بهطور متوسط  %37از تغییرات بهرهوری سرمایه
توسط تغییرات کوچ ارزشی-رشدی توضیح داده میشود.
 .5نتیجهگیری وپیشنهاد

در این پژوهش ،رابطه بین کوچ ارزشی-رشدی با بهرهوری سرمایه توسط روش رگرسیونی فاما و
مکبث بررسی شد که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین کوچ ارزشی-رشدی و بهرهوری
سرمایه است؛ به این صورت که با تغییر یک واحد در کوچ ارزشی-رشدی ،بهرهوری شرکت در همان
راستا به مقدار مشخص و معناداری تغییر خواهد کرد .در اینجا میزان تاثیرپذیری بهرهوری سرمایه از
کوچ ارزشی-رشدی با  βو میزان آن بهطور متوسط  0/31برآورد شد .یعنی اگر شرکتها به اندازه
یک واحد موقعیت خود را از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی تغییر دهند ،بهرهوری سرمایه به میزان
 0/31واحد افزایش خواهد یافت و در کل میتوان نتیجه گرفت که شرکتهای رشدی از منابع در
اختیار خود بهنحو بهینهتری استفاده میکنند؛ بنابراین ،یکی از عواملی که شرکتها برای افزایش
بهرهوری خود باید در پی آن باشند ،حرکت از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی است .در پایان بر
اساس نتایج پژوهش به مدیران مالی و سرمایهگذاران توصیه میشود که به کوچ ارزشی-رشدی
بهعنوان عاملی در افزایش بهرهوری سرمایه ،توجه کنند.
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گفتنی است که بهدلیل فقدان یک پایگاه داده مطمئن و کامل و سختی و مشقتبار بودن حصول
دادههای الزم بهصورت جداگانه از سایت کدال ،دادههای مورد نیاز از طریق نرمافزار رهاورد نوین
استخراج شد و برای اطمینان از صحت این اطالعات تعداد زیادی از آنها با دادههای ارائهشده در
سایت کدال مطابقت داده شد که حاکی از مغایرت نداشتن دادههای استخراجشده با دادههای سایت
کدال بود.
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